
REGULAMIN SĘDZIÓW PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ
w ŻABNIE
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ROZDZIAŁ I.  SĘDZIOWIE

1. Sędziowie czynni:

- muszą ukończyć kurs sędziowski
- muszą posiadać aktualną kartę zdrowia (termin ważności nie dłuższy niż 1 rok)
- muszą posiadać wykształcenie średnie lub być w trakcie nauki 
- muszą posiadać aktualną opłaconą licencje sędziowską 
- sędzia nie może być zawodnikiem, trenerem, działaczem w klubie piłkarskim
- sędzia nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione
umyślnie.

2. Sędziowie prowadzący zawody objęte jurysdykcją TOZPN mają obowiązek wypełnienia
sprawozdania za pomocą systemu Extranet.

3. Sędziowie prowadzący zawody jako sędziowie główni mają obowiązek 72 godz. przed
zawodami  do  systemu  Extranet  potwierdzić  przyjęcie  obsady.  Nieprzyjęcie  zawodów  w
systemie Extranet musi być dodatkowo zgłoszone telefonicznie do Referenta Obsady

ROZDZIAŁ II.  EGZAMINY.

1. Część sprawnościowa dla sędziów. 

 Sędziowie zostaną podzielenie na 2 grupy 

 - grupa A – wiek do 36 lat
 - grupa V – wiek powyżej 36 lat

Test Kondycyjny Grupa A

Sprawdzian szybkościowo – kondycyjny składa się z dwóch testów: 

-  Test  1  (sprinty)  –  mierzą  zdolność  sędziego  do  wykonania  powtarzalnych  sprintów na
dystansie 40m; 

- Test 2 (interwałowy) – ocenia zdolność sędziego do wykonania serii biegów o wysokiej
intensywności na odległości 75m, przeplatane chodem na odległości 25m  

- Przerwa między końcem Testu 1, a początkiem Testu 2 powinna wynosić 6-8 minut.

- Warunkiem zaliczenia tego sprawdzianu jest uzyskanie minimum zaliczeniowego z Testu
i Testu 2. 



 Test 1 Sprinty:

1. Sędzia powinien otrzymać max. 60 sek. Odpoczynku pomiędzy każdym krótkim biegiem
6 x 40m . W tym czasie sędziowie muszą maszerować z powrotem na „linię startową”. 

2. Jeżeli  sędzia  upada  lub  potyka  się,  powinien  otrzymać  jeden  dodatkowy krótki  bieg
(jeden bieg = 1 x 40m).

3. Jeżeli  sędzia  nie  zaliczy  jednego  z  sześciu  biegów,  musi  otrzymać  siódmą  próbę,
natychmiast po szóstym biegu. Jeżeli sędzia nie zaliczy dwóch z siedmiu biegów, to taki
test jest niezaliczony. 7. Maksymalny dopuszczalny czas dla biegu krótkiego wynosi:

 Test 1: Czasy dla sędziów 
1. Niższe kategorie: max. 6.20 sek. na bieg

Test 2 Test Interwałowy:

 1.    Sędziowie  muszą  ukończyć  40 biegów x  75m oraz  czterdzieści  25-cio  metrowych
chodów – interwałowo. Tempo jest regulowane przez pliki dźwiękowe audio. Jeżeli pliki
audio nie są dostępne egzamin powinno się przeprowadzić używając gwizdka i stopera.

 2.    Sędziowie muszą  startować z  pozycji  stojącej.  Sędziom nie  wolno startować przed
sygnałem gwizdka. W celu upewnienia się, że sędziowie nie wystartują przed sygnałem
gwizdka,  przy  każdym  stanowisku  powinien  znajdować  się  jeden  członek  komisji
egzaminacyjnej, który kontroluje start sędziów.

 3.    Na  końcu  każdej  strefy  biegu,  każdy  sędzia  musi  wbiec  w  „strefę  chodu”  przed
dźwiękiem sygnału gwizdka. Strefa chodu zaznaczona jest pachołkiem znajdującym się
1,5 m przed i 1,5 m za linią 75m. 

4.     Jeżeli  sędzia  nie  zdąży  postawić  stopy w  strefie  chodu  przed  sygnałem,  otrzyma
ostrzeżenie  od  egzaminatora.  Jeżeli  sędzia  po  raz  drugi  nie  zdąży postawić  stopy w
strefie  chodu  przed  sygnałem  gwizdka,  egzaminator  wyklucza  takiego  sędziego  z
dalszego biegu i informuje go o niezaliczeniu testu.

 5.   Czasy dla sędziów: 
Test 2: Czasy dla sędziów 
1. Niższe kategorie: max. 15 sek. / 75 m biegu i 22 sek. / 25 m chodu.

Test Kondycyjny Grupa V
Test Coopera - bieg ciągły 12 min  - 2200 m - zaliczenie dla sędziów 

2. Test teoretyczny 

1. Test składa się z 30 pytań.
2.  Czas trwania egzaminu – 30 minut
3. Minimum zaliczeniowe egzaminu teoretycznego (30 pytań) wynosi 21,0 pkt (70%

prawidłowych odpowiedzi)

Sędzia, który nie zaliczy egzaminu teoretycznego i/lub kondycyjnego w pierwszym terminie,
może ten egzamin zaliczyć w II terminie (poprawkowym), 



ROZDZIAŁ III.  KFD (PŁATNOŚCI).

1.  Na skład Koleżeńskiego Funduszu dyspozycyjne składają się składki wpłacane przez
czynnych sędziów PPN w  Żabnie wg tabeli 1 a także inne wpływy. 

2. Składki wg Tabeli 1 zostają obliczone przez referenta po każdej rundzie rozgrywkowej –
termin płatności składek ustala zarząd KS PPN Żabno 

3. Każdy sędzia czynny zobowiązany jest wpłacić zaliczkowe 50 zł dwa razy w roku
- do 15 kwietnia
- do 23 września 

4. Sędziowie na których nałożone zostaną kary o łącznej sumie co najmniej 40 zł zostaną
odsunięci od obsady do czasu uregulowania powyższej kwoty.

5.  Nieuiszczenie  składek  w  terminie  skutkuje  nałożeniem przez  Zarząd  KS  Żabno  kary
dyscyplinarnej  wg  Tabeli  1  a  w  przypadkach  dalszego  uchylania  się  od  płatności
zawieszeniem od prowadzenia zawodów.

6. Składki z KFP przeznaczone są na sprawy organizacyjne KS Żabno a ich wydatkowanie
musi  być  każdorazowo  uzgodniony  z  Zarządem KS PPN  w Żabnie  lub  w  przypadkach
pilnych z Przewodniczącym KS Żabno i Sekretarzem.

7. Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane FV, rachunkiem lub pisemną informacją.
Pisemną informacja musi zostać podpisana przez Przewodniczącego.

8. Kontrolę nad Koleżeńskim Funduszem Dyspozycyjnym prowadzi Zarząd KS Żabno.

9. TABELA 1.

L.P TYTUŁ KWOTA
1. Opłata od prowadzonych 

zawodów
IV liga 6 zł, OKR – 4 zł, A – 2,5 zł, B – 2 zł, 
MLJ - 3 zł, I,II Liga Jun – 2 zł, Młodziki 
Trampkarze – 1 zł, PP – 2 zł, IV Liga kobiet 
-1 zł wyższe ligi kobiet  - 6 zł 
- jednorazowa opłata (co rundę) -  25 zł

2. Opłata porządkowa : za zbyt 
późne urlopowanie

15 zł

3. Opłata porządkowa : za 
nieusprawiedliwione niestawienie
się na zawodach

50 zł

4. Opłata porządkowa : za 
nieusprawiedliwioną nieobecność
na zebraniach plenarnych i 
szkoleniowych

10 zł

 5. Opłata za nieterminowe 
uiszczenie składki

10 zł



7. Za samowolna zamianę meczu 
kara wynosi: - bez powiadomienia
obsadowca (obydwaj sędziowie) -
za powiadomieniem (tylko sędzia 
oddający mecz

20 zł

8. Samowolne prowadzenie 
zawodów mistrzowskich

30 zł

9. Za zawyżanie kwot dojazdów 20 zł
10. Za przedłożenie podrobionej kart 

zdrowia lub zaświadczenia
50 zł

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Do interpretacji (wykładni) niniejszego regulaminu, odstępstw od jego postanowień jak 
też podejmowania rozstrzygnięć na tle jego stosowania, upoważniony jest Zarząd KS PPN 
ŻABNO 

2. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Zarząd KS PPN ŻABNO.

3. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd PPN KS w Żabnie w dniu 
13.09.2016r. i obowiązuje od dnia jego uchwalenia i w kolejnych sezonach.

 PRZEWODNICZĄCY 
                                                                                                            KS ŻABNO                

Fido Paweł


